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філОсОфськиЙ принцип істОризму у плОщині вивчення 
рОмантистів, марксистів і пОслідОвників гегеля

Шпачинський і.л., матюшенко О.в.
Миколаївський національний університет імені в.о. сухомлинського

в статті розглядаються основні трактування принципу історизму в контексті класичної філософії історії: 
«романтичний» історизм, гегелівський істо-ризм, марксистський історизм. в ході опису робиться наголос, 
що принцип історизму має конструктивне значення для філософсько-історичної рефлексії. Проте, в різ-
них версіях історіософії цей принцип має різні, а інколи несумісні один з одним інтерпретації. у процесі 
дослідження застосовувався порівняльний (компаративний) метод дослідження, використовувався проб-
лемно-тематичний спосіб аналізу і викладу матеріалу. Класичний історизм є фундаментальною установ-
кою метафізичної філософії історії, а його основними рисами прийнято вважати: лінійну концепція часу, 
ідея розвитку (прогресу), детермінізм і телеологізм, презумпцію наявності універсальних закономірностей 
історичного розвитку.
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Постановка проблеми. у структурі історич-
ного пізнання фундаментальне значення 

має принцип історизму. він висловлює корінні 
особливості історичного пізнання, породжува-
ні своєрідністю її об'єкта – історичної дійсності.  
до такого розуміння підводить співвідношення 
історичної науки і природознавства.

слід розрізняти термін «історизм», теоретич-
ну постановку проблеми і накопичення історич-
ним пізнанням в ході розвитку його властивос-
тей, прийомів і ознак мислення, які формують 
наукову основу розуміння принципу історизму. 
звичайно, постановка проблеми історизму, як 
і в інших випадках висунення методологічних 
проблем і принципів, була цілеспрямованою логі-
кою розвитку мислення. ставлення до принципу 
історизму і його розуміння були і залишаються 
різними. однак йдеться про обгрунтування най-
більш раціональної позиції з даної проблеми від-
повідно до сучасного етапу розвитку суспільства 
і рівнем історичного пізнання.

Принцип історизму резюмує уявлення про 
характер, буденність явищ суспільного середо-
вища. розвиток цих уявлень стало важливою 
складовою історичного пізнання в цілому, при-
чому це не було областю абстрактного теоретич-
ного аналізу, відірваного від практики конкрет-
но-історичного дослідження. Більше того, воно 
є основою формування ознак і рис мислення, що 
становлять зміст уявлень про історизм і підве-
денням до сучасного його значення і змісту.

Постановка проблеми історизму в якості спо-
собу теоретичних уявлень про історію та прин-
ципу історичного мислення відноситься до кінця 
XiX ст. в цей час в дослідженнях з'являється 
термін «історизм». вперше це поняття було ви-
користано німецькими істориками. Про їх вклад 
у розвиток цього поняття і його методологічного 
становлення і піде мова у даному дослідженні. 

аналіз останніх джерел і публікацій. Пере-
творення історизму на метод є однією з провід-
них тенденцій радянської історичної методології, 
що й було закріплено в радянській історичній 
енциклопедії 1960-х років як принцип наукового 
мислення, що розглядає всі явища в їх розвит-
ку за певними об’єктивними законами. в цьому 

фундаментальному дослідженні історизм, харак-
теризується, як методологічний принцип марк-
систської історіографії вимагає будь-яке явище 
минулого і сучасного розглядати по-перше, в про-
цесі його виникнення, розвитку і зміни, по-друге, 
у зв’язку з іншими явищами і умовами даної епо-
хи, по-третє, з конкретним досвідом історії, який 
дозволяє встановити не тільки безпосередні, але 
й окремі наслідки явища або процесу, що вивча-
ється. всі ці вимоги внутрішньо взаємозв'язані. 

за М.Баргом історизму притаманний так зва-
ний хронотоп, таким чином історизм – це спосіб 
мислення в хронотопі соціальними категоріями. 
Присутність у визначенні соціальної площини 
породжує нові проблеми, які змушують дослід-
ника вдаватися до розділення поля діяльнос-
ті історика і соціолога. зрештою, невідповід-
ність предмету історії та методу її дослідження 
змушують автора констатувати той факт, що у  
80-ті роки, так само, як і в 60-ті хх століття, 
суто історичного методу все ще не було знайдено.

наступною спробою переоснащення «істориз-
му», як методу було зроблено ближче до серед-
ини 1990-х років плеядою вчених, а саме хвосто-
вой К., Фінном в., дульнєвой н., які спрямовували 
свої зусилля в бік суб’єктивного сприйняття іс-
торичного матеріалу та ролі авторської інтерпре-
тації в процесі його дослідження. 

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Принцип історизму не при-
пинив свого існування, до нього знову і знову 
повертаються дослідники. ця категорія є про-
дуктивною, оскільки намагається означити суто 
історичну проблематику, визначити природу іс-
торії, специфіку її буття. історизм як категорія 
новітніх досліджень, особливо в західноєвропей-
ській історіографії, заслуговує на сучасне дослід-
ження, оскільки, після періоду занепаду до нього 
знову повертаються вчені.

Проблема історизму актуальна з огляду на 
свою багатовимірність та поліфункціональність. 
тому так важливо повернутися до витоків ви-
никнення цього поняття і розглянути філософ-
ські підходи до вивчення історії, що існували 
в добу діяльності г.Ф. гегеля, представників ро-
мантизму та марксистів. 



«Молодий вчений» • № 11 (63) • листопад, 2018 р. 776

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

мета статті. дослідити місце принципу істо-
ризму у вченнях німецьких філософів доби ро-
мантизму, марксизму і послідовників ідей гегеля. 
визначити основний характер даного принципу, 
його концептуально-філософську спрямованість, 
порівняти спільні і відмінні риси методологіч-
ного підходу у різних площинах філософського 
вчення. об’єктом дослідження є наукові праці ні-
мецьких вчених і їх філософська наповненість, 
предметом являється концептуалізація принци-
пу історизму у наукових доробках. 

виклад основного матеріалу. історизм – нау-
ковий метод, принцип розгляду світу, природних 
і соціально-культурних явищ в динаміці їх змін, 
становлення в часі, закономірному історичному 
розвитку, що передбачає аналіз об'єктів дослід-
ження в зв'язку з конкретно-історичними умова-
ми їх існування.

сутність історизму полягає у «принциповій 
історизації нашого мислення про людину, його 
культурі та цінностях» [17]. однак таке загальне 
формулювання розвиває плюралізм в трактуван-
ні значення історизму.

Принцип історизму може бути розглянуто 
в різних аспектах і ракурсах:

• онтологічному – виступає в якості підста-
ви (фундаментального принципу) філософської 
рефлексії; 

• методологічному – як принцип наукового 
пізнання суспільства і культури; 

• світоглядному – в якості підстави і орієн-
тиру людської діяльності (в цьому сенсі говорять 
про історизм в політиці, в політичній діяльності). 

всі ці аспекти історизму тісно взаємопов'язані.
для філософсько-історичної рефлексії прин-

цип історизму має конструктивне значення. якщо 
окремі філософські дисципліни (логіка, гносеологія, 
філософська антропологія) можуть в ряді випадків 
абстрагуватися від вихідного факту історичності 
людського буття, то для філософії історії таке аб-
страгування неможливо в принципі. однак в різ-
них версіях філософії історії принцип історизму 
отримує різні і навіть несумісні один з одним ін-
терпретації. саме трактування принципу істориз-
му обумовлює змістовну і методологічну специфіку 
тієї чи іншої конкретної версії філософії історії. іс-
торизм може комбінуватися або входити в проти-
річчя з іншими фундаментальними принципами 
європейської філософії і науки – субстанціаліз-
мом, трансценденталізмом, телеологізмом, детер-
мінізмом, об'єктивізмом, редукционізмом, універ-
салізмом, презентизмом, тощо. своєрідність того 
чи іншого способу трактування принципу істориз-
му обумовлено не тільки тим, що він намагається 
стверджувати, але й тим, що заперечує.

Класична (метафізична) філософія історії є те-
орією всесвітньо-історичного процесу. її витоки 
лежать в християнському світогляді і християн-
ській картині світу. родоначальником класичної 
європейської філософії історії є августин авре-
лій. у його вченні «Про град Божий» вже чітко 
простежується конститутивність для будь-якої 
теорії історичного процесу, розрізнення емпірич-
ної історії («історії земної») і історії онтологічної 
(«історії небесної»). зв'язок між цими вимірами 
історії в концепції августина забезпечується за-
вдяки людській особистості і божественній при-
роді ісуса христа [8].

Класична філософія історії прагне зрозуміти 
історичний процес як «хід подій, котрий підле-
глий єдиній формулі» [16]. Конкретний зміст цієї 
формули може мислитися по-різному, що поро-
джує різноманіття теорій всесвітньої історії та за-
дає творчу проблематику класичній історіософії.

у числі найважливіших атрибутивних харак-
теристик філософії історії метафізичного типу, 
необхідно виділити наступні: 

1) трансценденталізм і апріоризм; 
2) презумпція «єдності історії» і констатація 

принципової можливості для людини осягнути 
сенс всесвітньої історії як цілісності; 

3) постановка питання про початок і генезис 
історії, позаісторичні підстави і витоки історич-
ної реальності; 

4) телеологізм, постановка питання про «кі-
нець історії» і констатація його принципової 
можливості розв'язання [6].

у контексті класичної європейської історіосо-
фії можна виділити три основних напрями трак-
тування принципу історизму: «романтичний» іс-
торизм, гегелівський історизм і марксистський 
історизм («історичний матеріалізм»). Пізніші 
трактування історизму, характерні для цілого 
ряду філософських напрямків хх століття, котрі 
вже явно не вкладаються в парадигму класичної 
історіософії і припускають відмову від побудови 
єдиної моделі всесвітньої історії.

«романтичний» історизм. найбільш раннє 
і чи не найстійкіше значення історизму склалося 
в інтелектуальному контексті німецького роман-
тизму. версія про те, що принцип історизму став 
відкриттям епохи романтизму, починаючи з ро-
боти Фрідріха Мейнеке, стала загальновизнаною. 
цей перший тип історизму можна умовно позна-
чити як «романтичний історизм».

«виникнення історизму, – писав Мейнеке, – 
було однією з найбільших духовних революцій, 
пережитих європейською думкою» [10]. на рубе-
жі XViii–XiX ст. історизм в більшій чи меншій 
мірі торкнувся всіх основних галузей філософ-
ського знання. однак, як вважає р.М. габітова, 
історизм найменше був розвинений в гносеоло-
гії, так як ключовий для німецького романтизму 
«принцип безпосереднього естетичного сприй-
няття перешкоджав осмисленню самого історич-
ного процесу і розвитку знання» [4], в більшій 
мірі принцип історизму був розроблений роман-
тиками (перш за все гельдерлином, братами 
Шлегелями, новалисом, Мюллером та ін.) в об-
ласті натурфілософії, соціальної філософії, філо-
софії історії та культури.

в ідейному контексті німецького романтиз-
му відбувається дисциплінарне оформлення іс-
торичної науки і професіоналізація історичного 
знання (перш за все, завдяки роботам л. фон ран-
ке, Б. нибура, т. Моммзена, я. Буркхардта та ін.).  
як зазначає н. Берковський, «романтики – іс-
торики в загальному сенсі і в сенсі спеціально-
му, тобто вчені в області культури, мистецтв, лі-
тератури» [2]. в світогляді романтиків історизм 
був істотною силою, адже вони його й узако-
нили – піднявши до наукового рівня і зробили 
обов'язковим для наступних поколінь.

значення німецького романтизму для євро-
пейської філософії історії полягає у відкрит-
ті ідеї розвитку. як відзначають і. савельєва 
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і а. Полєтаєв «в романтизмі ідея розвитку стає 
центральним філософським поняттям і інтелек-
туальним стрижнем мистецтва, громадської дум-
ки, історіографії» [14]. ідея історичного розвитку 
і розуміння історії як цілісного процесу розвитку 
гратимуть ключову роль в філософії історії ма-
теріального типу.

особливу роль в становленні принципу істо-
ризму зіграла німецька історична школа права, 
родоначальником якої був Фрідріх фон савіньї. 
він розглядав право як один із проявів «народ-
ного духу», а розвиток історії права порівнював 
з розвитком мови. «історична школа права тяжі-
ла до консерватизму і протистояла ліберальним 
та революційним проектам суспільної перебудо-
ви. історична школа права склалася в ході по-
леміки з доктриною природного права (дж. локк, 
ж.-ж. руссо, Ш. Монтеск'є), що панувала в епо-
ху Просвітництва. у цьому ж ряду – боротьба 
історизму з освітянськими ідеями «природної ре-
лігії» (д. Юм) і «природної моралі» (П. гольбах). 
«Природне» в усіх зазначених випадках означає: 
позаісторичне, початкове, вкорінене у вічність 
і є незмінною «субстанцією», обумовлене самою 
природою людини» [11]. 

ідейна спрямованість романтичного історизму 
майже цілком визначається протистоянням базо-
вої презумпції і принципів філософії Просвітниц-
тва. у зв'язку з цим можна виділити три най-
важливіших аспекти «романтичного» історизму: 

1) критика універсалізму і освітянського ра-
ціоналізму; 

2) критика соціального утопізму; 
3) ідея органічного розвитку і критика меха-

ністичної теорії суспільства та історії.
Прогресистські схеми історичного процесу 

спиралися на характерне для епохи Просвітни-
цтва механістичне розуміння суспільства і люди-
ни. Представники німецького романтизму, навпа-
ки, прагнули осмислити суспільство як органічну 
цілісність, розглядали сучасність як результат 
органічного історичного розвитку. 

таким чином, історизм в ідейному контексті 
німецького романтизму, будучи тісно пов'язаним 
з консервативним світоглядом мав антираціо-
налістичне і антиутопічне забарвлення. тим не 
менш «романтичний» історизм зробив величез-
ний вплив на наступні історіософські концепції 
як класичного (гегельянство, марксизм), так і не-
класичного (неогегельянство, філософія життя, 
філософська герменевтика) спрямування.

гегелівський історизм. у європейській фі-
лософії кінця XViii – першої половини XiX ст. 
розвиток принципу історизму здійснювалося пе-
реважно у формі матеріальної філософії істо-
рії, представленої різними теоріями історичного 
процесу. Ключова роль в конституювання цього 
типу історіософської рефлексії, безсумнівно, на-
лежить георгу вільгельму гегелю.

один з найбільш важливих мотивів істориз-
му, присутній у всіх версіях європейської філо-
софії історії – це антисубстанціалізм. у дослід-
ницькій літературі неодноразово відзначався 
той факт, що послідовний субстанціалізм, пред-
ставлений різними метафізичними системами, 
робив філософію історії не тільки зайвою, але 
і просто неможливою. все дуже просто – при 
всіх відмінностях античної, середньовічної і кла-

сичної новоєвропейської філософської думки, 
їх об'єднувало прагнення до осягнення сущого, 
з точки зору вічності, абсолютного та стійкого. 

гегель запропонував радикальний перегляд 
класичного субстанціалізма і остаточне утвер-
дження принципу історизму в європейській фі-
лософії. він прагнув подолати характерний для 
новоєвропейської філософії дуалізм «субстанції» 
і «суб'єкта». субстанція в системі гегелівського 
абсолютного ідеалізму «стає самостійним рушій-
ним інструментарієм» [12]. «субстанція втрачає 
якості само тотожності і незмінності. розум роз-
гортається в історичному часі, відкидаючи і за-
лишаючи колишні форми позаду себе. історичні 
форми істотні для духу, входять в його зміст, 
збагачують його і зберігаються в ньому як в зня-
тому вигляді» [12]. загалом завдяки гегелівській 
філософії вперше онтологічно обґрунтовується 
можливість і необхідність такої галузі знання, 
як філософія історії. гегель визначав сенс цієї 
галузі філософського знання так: «Філософія іс-
торії пізнає лише певний зріз фактичної історії, 
а саме тільки її розумний зміст. нерозумне, ір-
раціональне, випадкове, що не несе в собі необ-
хідність, хоча і існує в історичному процесі – не 
цікавить філософію» [12].

Фундаментом гегелівської теорії всесвітньої 
історії виступає ідеалістичний панлогізм. залеж-
ність гегеля від класичного субстанціалізма най-
більш яскраво проявляється в початковому поло-
женні його історіософії: «розум панував і панує 
в світі, а також і у всесвітній історії» [5]. Подання 
про розумний характер історичного процесу ви-
значає загальний характер і спрямованість геге-
лівської історіософії, тому з неминучістю пере-
творює розроблену ним теорію всесвітньої історії 
в прикладну логіку. Примітно, що та модель іс-
торіософської рефлексії, яка отримала своє най-
більш повне вираження в гегелівської теорії 
всесвітньої історії, згодом буде названа субстан-
ціальною або субстанціалістською філософією іс-
торії. 

вплив субстанціалізма простежується не 
тільки в гегелівської історіософії, але і в ін-
ших версіях філософії історії XiX і XX ст. – 
як ідеалістичних (о. Шпенглер, л. Карсавін, 
о. Шпанн), так і натуралістичних і матеріаліс-
тичних (еволюціонізм, марксизм). Ф. анкерсміт 
свого часу влучно висловився про даний факт: 
«історизм є свого роду будинок, розташований 
на півдорозі між есенціалізмом спекулятивних 
філософій, з одного боку, і постмодернізмом – 
з іншого, постмодернізм є послідовним і ради-
кальним історизмом, який більше не зупинить-
ся на півдорозі»[1]. іншими словами, принцип 
історизму, на думку анкерсміта, вже з самого 
початку свого виникнення містив в собі зачатки 
того, що згодом будемо названо «філософським 
постмодернізмом».

марксистський історизм. якщо романтич-
ний історизм спрямований проти характерного 
для епохи Просвітництва механістичного сві-
тобачення, а гегелівський історизм пов'язаний 
з трансформацією принципу субстанціалізма, то 
марксистський історизм або його друга назва «іс-
торичний матеріалізм», в історико-філософсько-
му плані асоціюється з переглядом принципів 
телеологізму і провіденціалізму.



«Молодий вчений» • № 11 (63) • листопад, 2018 р. 778

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

Марксистський історизм істотно відрізняться 
від гегелівського не тільки своєю «матеріалістич-
ною» спрямованістю, але і спробою остаточного 
усунення з філософії історії та історичної на-
уки елементів телеологізму і провіденціалізму. 
в «радянській історичній енциклопедії» історизм 
визначається як «принцип наукового мислен-
ня, який розглядає всі явища які розвиваються 
на основі певних об'єктивних закономірностей» 
[9]. визначальною для марксистського розумін-
ня історії і принципу історизму виступає пре-
зумпція наявності в соціально-історичному бутті 
«об'єктивних закономірностей». на відміну від 
французьких просвітителів, які розглядали люд-
ську історію як процес реалізації певних над-
історичних ідей і принципів, Маркс та енгельс 
і їх послідовники бачили в історії закономір-
ний процес розвитку, властивий як природі, так 
і суспільству. «історію, – писав Маркс, – можна 
розглядати з двох сторін, її можна розділити на 
історію природи і історію людей. однак обидві ці 
сторони нерозривно пов'язані; до тих пір, поки 
існують люди, історія природи і історія людей 
взаємно обумовлюють один одного» [9]. на від-
міну від більшості ідеалістичних історіософських 
концепцій, які ототожнюють історію з історією 
духу (духовної культури), Маркс визнає нероз-
ривний зв'язок власне людської (соціальної) іс-
торії з історією (еволюцією) природи.

детальний опис марксистського розуміння 
принципу історизму дає 

і.д. Ковальченко: «історизм, як методологічний 
принцип марксистської науки, вимагає вивчати 
будь-яке явище суспільного життя: по-перше, 
в його виникненні, зміні та розвитку, законо-
мірностей і рушійних сил процесу; по-друге, 
у зв'язку з іншими явищами і умовами епохи, 
тобто з урахуванням того, що будь-яке явище 
і процес є лише елементи суспільної структури 
і її динаміки; по-третє, у зв'язку з конкретним 
досвідом історії, тобто з урахуванням єдності, на-
ступності суспільного розвитку, в якому минуле 
і майбутнє тісно пов'язані» [7]. іншими словами, 
в контексті марксистської схеми «всесвітньої іс-
торії» – говорити про історію як цілісність мож-
на тільки в рамках тієї чи іншої історіософської 
концепції.

у контексті марксистської історіософської кон-
цепції істотне значення надається прогностичній 
функції соціально-історичного пізнання. Філософія 
історії матеріального типу претендує на те, щоб 
дати картину всієї історії, в тому числі і тих подій, 
які «повинні» статися в майбутньому. згодом Поп-
пер назве такий тип історіософської рефлексії іс-
торицизмом [13]. Конститутивна риса історицизма – 
віра в можливість передбачити майбутнє на підставі 
знання соціально-історичних «закономірностей».

історичне пізнання, яке направляється прин-
ципом марксистського історизму, здатне не тільки 
пояснити події минулого, а й зазирнути в майбут-
нє: «історичний підхід до явищ суспільного життя 
дозволяє не тільки правильно зрозуміти минуле 
і сьогодення, а й науково передбачити майбутнє» 
[3]. у марксистській філософії неодноразово під-
креслювалася зв'язок принципу історизму з на-
уковим розумінням історії і суспільства. 

Методологічне значення історизму в марксист-
ській філософії та історичній науці пов'язувалося 

з тим, що послідовне застосування цього принци-
пу дозволяє уникнути типових помилок в істо-
ричному пізнанні – архаїзації (минулого і сього-
дення) та модернізації (минулого). 

оскільки в марксизмі визнається обумовленість 
справжнього минулим (історією, процесом розвит-
ку), марксистський історизм може бути охарак-
теризований як історичний детермінізм. Принцип 
детермінізму традиційно протиставляється теле-
ології, а детерміністські (матеріалістичні, натура-
лістичні) версії філософії історії – ідеалістичними. 

у сучасній дослідницькій літературі струк-
турну єдність детерміністських і телеологічних 
схем всесвітньої історії переконливо показує 
Б.г. соколов. на користь такого трактування 
свідчить той факт, що «в марксизмі визнається 
наявність не тільки закономірностей суспільно-
історичного розвитку, а й цілі історії» [15].

Подібність марксизму з традиційною хрис-
тиянською (провіденціалістською) історіософією 
проявляється не тільки в допущенні цілі істо-
рії, а й у трактуванні ролі особистості в істо-
рії. у марксизмі, відзначає соколов, «індивід не 
може скасувати дію загальних законів розвитку» 
[38, с. 230] подібно до того, як в християнській 
моделі всесвітньої історії індивід не може змі-
нити задум Бога. заперечуючи поняття «задуму 
всевишнього» в марксизмі на його місце став-
ляться апріорні «закони всесвітньо-історичного 
розвитку». тому як бачимо, антитеза історичного 
детермінізму і телеологізма є вдаваною. детер-
мінізм в марксистській філософії історії з самого 
початку є основним підходом і принципом.

висновки і пропозиції. Підсумовуючи спільні 
риси всіх трактувань принципу історизму можна 
виділити основні з них: 

1) відмова від презумпції наявності вічної і не-
змінної сутності людини і суспільства; 

2) критика апріоризму, який стверджує поза-
історичний характер ідей, принципів, цінностей; 

3) відстоювання онтологічної специфіки істо-
рії та культури в порівнянні з «природою». 

«романтичний» історизм є антитезою універ-
салізму, соціальному утопізму і механіцизму фі-
лософії Просвітництва. історизм в ідейному кон-
тексті німецького романтизму тісно пов'язаний 
з консервативним світоглядом.

у філософії історії гегеля здійснюється синтез 
ідей класичного субстанциалізма (декарт, спіно-
за, французькі просвітителі) з ідеями німецького 
романтизму. гегелівський історизм долає позаіс-
торичне розуміння субстанції як самототожності 
і обґрунтовує можливість філософського осягнен-
ня історії. гегелівська інтерпретація всесвітньої 
історії має яскраво виражений телеологічний ха-
рактер, а історичні події інтерпретуються в світ-
лі «кінця історії», який збігається з її метою.

Марксистський історизм спрямований про-
ти телеологічного способу тлумачення історії 
та являє собою історичний детермінізм. Марк-
систська історіософія зорієнтована на пошук 
об'єктивних «законів» історичного розвитку 
і забороняє приписування історії трансцендент-
них цілей і смислів.

Класичний історизм (в трьох основних варі-
аціях) лежить в основі філософії історії мета-
фізичного типу, представленої різними теоріями 
історичного процесу.
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филОсОфскиЙ принцип истОризма в плОскОсти изучения 
рОмантикОв, марксистОв и пОследОвателеЙ гегеля

аннотация
в статье рассматриваются основные трактовки принципа историзма в контексте классической философии 
истории: «романтический» историзм, гегелевский историзм, марксистский историзм. в ходе описания де-
лается упор, на то что принцип историзма имеет конструктивное значение для философско-исторической 
рефлексии. однако, в разных версиях историософии этот принцип имеет разные, а иногда несовместимые 
друг с другом интерпретации. в процессе исследования применялся сравнительный (компаративный) ме-
тод исследования, использовался проблемно-тематический способ анализа и изложения материала. Клас-
сический историзм является фундаментальной установкой метафизической философии истории, а его 
основными чертами принято считать: линейную концепцию времени, идея развития (прогресса), детерми-
низм и телеологизм, презумпцию наличия универсальных закономерностей исторического развития.
ключевые слова: историзм, история, философия истории, историософия, классическая философия, 
метафизика, немецкий романтизм, гегель, Маркс, субстанциализм, трансцендентализма.
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phiLOsOphicAL principLe Of histOrism in the pLAne  
Of studYing rOmAnce, mArxists And fOLLOwers Of hegeL

summary
the article deals with the main interpretations of the principle of his-toricism in the context of the clas-
sical philosophy of history: "romantic" histori-cism, hegelian historicism, Marxist historicism. the de-
scription emphasizes that the principle of historicism has a constructive significance for philosophical and 
historical reflection. however, in different versions of historiosophy, this principle has different, sometimes 
incompatible interpretations. in the course of the study, comparative (comparative) method of research 
was used, the problem-thematic method of analysis and presentation of the material was used. classic 
historicism is the fundamental setting of the metaphysical philosophy of history, but its main features are 
assumed to be: the linear concept of time, the idea of development (progress), determinism and teleolo-
gism, the presumption of the availability of universal laws of historical development.
keywords: historicism, history, philosophy of history, historiosophy, classical philosophy, metaphysics, 
german romanticism, hegel, Marx, substantialism, transcendentalism.


